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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina M. RZESZÓW

Powiat M. RZESZÓW

Ulica UL. BŁ. KS. 
KOWALSKIEGO

Nr domu 18 Nr lokalu 

Miejscowość RZESZÓW Kod pocztowy 35-317 Poczta RZESZÓW Nr telefonu 512182032

Nr faksu E-mail fundacja@felineus.org Strona www wwww.felineus.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2014-12-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 18080020600000 6. Numer KRS 0000405803

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Wioletta Szajnar Prezes Zarządu TAK

Matylda Przepióra Wiceprezes Zarządu TAK

Anna Szczepańska Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Partycja Pruchnik-
Opalińska

Członek Rady Fundacji TAK

Ewa Zięba Członek Rady Fundacji TAK

Jolanta Machaj Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT "FELINEUS"

1. Opis działalności pożytku publicznego

Fundacja kontynuuje rozpoczęty w roku 2011 projekt „Dom tymczasowy”, czyli miejsca (zazwyczaj 
mieszkania prywatne), w którym bezdomne zwierzęta dochodzą do siebie zdrowotnie i psychicznie, 
otoczone opieką wolontariusza i sponsorowane w całości lub w części przez Fundację. Ze względu na to, 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

iż Fundacja nie posiada żadnego lokalu, domy tymczasowe stanowią podstawę jej działań.
Pod opiekę Fundacji trafiają bezdomne zwierzęta, przede wszystkim z terenu Rzeszowa (253 szt. kotów 
w roku 2014, co stanowi 93,7% ogółu przyjętych) pozostałe z terenu woj. podkarpackiego.

Statystyka zwierząt w roku 2014:
      Stan na          Przyjęto w   Adoptowane Utracone w   Stan na
      31.12.2013r          2014r         w 2014r         2014r         31.12.2014r
Koty       55                   270                   217                  54                  55
 
WYDARZENIA:

1.
LUTY/MARZEC 2014:
Fundacja Felineus przeprowadziła cykl 3 wydarzeń z okazji Dnia Kota. 

Odsłona 1 – PORTRET MRUCZKA- odbyła się 01.02.2014 w partnerstwie ze sklepem zoologicznym NIKA 
ZOO w C.H. Nowy Świat w Rzeszowie. Odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci, które poprzez rysunki 
opowiadały o swoich domowych Pupilach. Głównym celem wydarzenia było zaakcentowanie naszej 
odpowiedzialności za posiadane zwierzę. Podczas wydarzenia funkcjonowało stoisko informacyjne 
Fundacji Felineus, koci kiermasz, kiermasz kocich dzieł rzeszowskiego artysty Marcina Pecki. Podczas 
wydarzenia zebrano 28,1 kg karmy dla podopiecznych Fundacji, zabawki oraz 401,00 zł, które zostały 
przekazane na cele statutowe Fundacji Felineus.

Odsłona 2- MAPA SZCZĘŚLIWYCH KOTÓW– 16.02.2014. Wydarzenie odbyło się w partnerstwie ze 
sklepem zoologicznym NIKA ZOO w C.H. Millenium Hall w Rzeszowie. Wspólnie z mieszkańcami 
Rzeszowa stworzona została Mapa szczęśliwych kotów. Mieszkańcy przynosili zdjęcia swoich Kocich 
Przyjaciół. Na miejscu powstała plansza szczęśliwych kotów, która po wydarzeniu zawisła w witrynie 
sklepu. Głównym celem wydarzenia było rozbudzenie empatii wobec zwierząt, zaakcentowanie 
odpowiedzialności za posiadane zwierzę. Podczas wydarzenia funkcjonowało stoisko informacyjne 
Fundacji Felineus, koci kiermasz, kiermasz kocich dzieł rzeszowskiego artysty Marcina Pecki. Podczas 
wydarzenia zebrano 13kg karmy dla podopiecznych Fundacji, 15 l żwirku oraz 273,00 zł, które zostały 
przekazane na cele statutowe Fundacji Felineus.

Odsłona 3 – Finał Dnia Kota: SPOTKANIE AUTORSKIE Z FRANCISZKIEM KLIMKIEM. Gościem specjalnym 
wydarzenia był znany krakowski koci poeta Pan Franciszek Klimek. Spotkaniu towarzyszyła wystawa 
zdjęć podopiecznych Fundacji wykonanych przez RSF- Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne. 

2.
MAJ 2014:
22.05.2014 Fundacja Felineus zorganizowała spotkanie z okazji Dnia Praw Zwierząt. Głównym punktem 
spotkania była projekcja filmu „To tylko zwierzęta” oraz dyskusja na temat praw zwierząt, problemu 
bezdomności zwierząt, sposób zapobiegania bezdomności.

3.
CZERWIEC 2014: 
1.06.2014 Fundacja Felineus przeprowadziła wydarzenie DZIECI KOTOM w partnerstwie ze sklepem 
zoologicznym NIKA ZOO w C.H. Millenium Hall. Głównym celem wydarzenia było rozbudzenie u dzieci 
odpowiedzialności za posiadane zwierzęta, uwrażliwienie na krzywdę wobec zwierząt, rozbudzenie 
empatii, zwrócenie uwagi na problem porzucania zwierząt, bezdomności zwierząt. Podczas warsztatów 
plastycznych powstały kocie domki dla podopiecznych Fundacji Felineus. Podczas akcji funkcjonowało 
stoisko informacyjne Fundacji Felineus, koci kiermasz, w tym kiermasz kocich dzieł rzeszowskiego 
artysty Marcina Pecki. Podczas wydarzenia zebrano 457,30 zł, które zostały przekazane na cele 
statutowe Fundacji Felineus.

4.
LIPIEC 2014:
12.07.2014 Fundacja Felineus w partnerstwie ze sklepem zoologicznym LEOPARDUS w C.H. Galeria 
Rzeszów przeprowadziła wydarzenie „NIE PORZUCAJ W WAKACJE”. Głównym celem wydarzenia było 
zwrócenie uwagi na problem masowego porzucania zwierząt w okresie wakacyjnym. Podczas 
wydarzenia Fundacja chciała zaakcentować różne sposoby spędzenia wakacji z Pupilem. Zaproszeni 
goście- osoby prowadzące hotele dla zwierząt: Kita w mieście, Pieseczkowo, Affectus przeprowadzili na 
scenie prezentację swoich działań i prezentację prowadzonych przez siebie hoteli dla zwierząt. Ponad 
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to zostały przeprowadzone prezentację nt świata psów i kotów, kontaktu ze zwierzętami, komunikacji 
oraz pracy z psami, form aktywnego spędzania wolnego czasu z psem. Prezentację przeprowadzili: Pani 
Jadwiga Wiatr- hotel dla psów PIESECZKOWO, Pani Dagmara Wichłacz- Głowacka- hotel i ośrodek 
szkoleniowy dla psów AFFECTUS, Pani Barbra Orzechowska- Piekiełek- hotel dla kotów KITA W MIEŚCIE. 
Podczas wydarzenia przeprowadzono dwa konkursy plastyczne dla najmłodszych „Spacer z psem” oraz” 
Nie porzucaj w wakacje”. Odbyła się również licytacja podróżnych gadżetów ofiarowanych przez sklepy 
zoologiczne na rzecz podopiecznych Fundacji Felineus. Podczas wydarzenia powstała również Mapa 
Przyjaznych miejsc na wakacje z pupilem. Dodatkowo podczas eventu funkcjonowało studio 
fotograficzne Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego „Ja i mój Pupil”, gdzie mieszkańcy 
Rzeszowa mogli zrobić sobie profesjonalne zdjęcia ze swoimi Pupilami oraz stoisko informacyjne 
Fundacji Felineus. Funkcjonowało także stoisko artystyczne z kocimi dziełami, gdzie rzeszowski artysta 
Marcin Pecka na miejscu tworzył dla najmłodszych zwierzęce przypinki. Podczas wydarzenia zebrano 
10,10 kg karmy dla podopiecznych Fundacji oraz 728,00 zł które zostały przekazane na cele statutowe 
Fundacji Felineus.

5.
WRZESIEŃ 2014:
6 oraz 7 września 2014 Fundacja Felineus razem ze sklepem zoologicznym NIKA ZOO w C.H. Millenium 
Hall przeprowadziła wydarzenie „Zwierzaki w miejskiej dżungli”. Podczas wydarzenia zostały 
przeprowadzone konkursy wyboru Miss i Mistera Miejskiej stylizacji, Psiego Mistera i Miss, Kociego 
Mistera i Miss. Odbyły się także prezentacje na scenie podzielone na bloki tematyczne. Blok Pies 
poprowadził Pan Sławomir Pięta- WESOŁA ŁAPKA szkoła przyjaciół psów oraz Pani Dagmara Wichłacz 
Głowacka- hotel i ośrodek szkoleniowy dla psów AFFECTUS. Zaproszeni goście przedstawili m.in. świat z 
perspektywy widzenia psa, sposób porozumiewania się psów z człowiekiem, pracę z psem, właściwy 
sposób nawiązywania kontaktu z psem. Blok kot przeprowadziła Pani Ewa Hus, lek. wet w gabinecie 
wet. "Dr Hau". Pani Doktor opowiadała o komunikacji z kotem, kocich chorobach, leczeniu i 
profilaktyce, odpowiedzialnej opiece nad zwierzętami. Zaproszeni goście przedstawili również temat 
zwierząt w mieście, ich funkcjonowania w aglomeracji, potrzeb i zagrożeń.
Podczas wydarzenia odbył się również pokaz zabiegu pielęgnacyjnego dla zwierząt przy użyciu 
Furminatora, funkcjonowało stoisko Fundacji, kiermasz, w tym kiermasz kocich dzieł sztuki artysty 
Marcina Pecki. Mieszkańcy Rzeszowa mieli także możliwość sfotografowania siebie i swoich Pupili w 
działającym studio fotograficznym Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego „Miejska dżungla” 
podczas trwania eventu. Przez dwa dni dzieci i młodzież mogły wziąć udział w warsztatach plastycznych 
"Zostań Projektantem zwierzęcej mody". Podczas wydarzenia zebrano 615,24 zł które zostały 
przekazane na cele statutowe Fundacji Felineus

6.
GRUDZIEŃ 2014:
20 oraz 21 grudnia 2014 Fundacja Felineus przeprowadziła w partnerstwie ze sklepem zoologicznym 
NIKA ZOO w C.H. Millenium Hall wydarzenie „Zostań św. Mikołajem dla bezdomnego kociaka”. Podczas 
wydarzenia funkcjonowało stoisko Fundacji Felineus, kiermasz kocich gadżetów. Funkcjonowały także 
stosika zaproszonych przez Fundację Gości- Artystów wykonujących rękodzieła: Hanny Słupińskiej, 
Magdaleny Górskiej-Kulasy,
Małgorzaty Kurek, Aleksandra Makarskiego, Marcina Pecki. Odbyły się także warsztaty plastyczne dla 
najmłodszych z zakresu kocich świątecznych ozdób. Podczas wydarzenia odbyła się zbiórka karmy i 
akcesoriów dla podopiecznych Fundacji w hipermarkecie Piotr i Paweł w C.H. Millenium Hall. Podczas 
wydarzenia zebrano: 113 kg karmy oraz 640 ,00 zł, które zostały przekazane na cele statutowe Fundacji 
Felineus

7.
Fundacja Felineus przeprowadziła zbiórki karmy i akcesoriów dla podopiecznych w sklepach/ 
hipermarketach:
- w Hipermarkecie REAL- 27,28 września 2014: zebrano 229,80 kg karmy dla podopiecznych Fundacji, 
zabawki, miseczki, kocyki, kocie mleczka.
--w Sklepie Zoologicznym NIKA ZOO w C.H. Millenium Hall- 29.09-5.10.2014: zebrano 15,19 kg karmy 
dla podopiecznych Fundacji oraz 20 l żwirku dla kotów.
--w Sklepie Zoologicznym NIKA ZOO w C.H. Nowy Świat- 29.09-5.10.2014: zebrano 5,64 kg karmy dla 
podopiecznych Fundacji oraz 15 l żwirku dla kotów.
- w Hipermarkecie AUCHAN-25 i 26.10.2014: zebrano 177,48 kg karmy dla podopiecznych Fundacji, 65 l 
żwirku dla kotów, obróżki, zabawki oraz 506,87 zł które zostały przekazane na cele statutowe Fundacji 
Felineus.
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Wszystkie zbiórki karmy, akcesoriów dla zwierząt, zbiórki do puszek kwestarskich podczas wydarzeń 
oraz zbiórek w sklepach i hipermarketach odbyły się na mocy decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa. 
Fundacja Felineus otrzymała pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej o numerze 
SO.5311.11.2014 w zakresie zbiórki ofiar w naturze oraz zbiórki do puszek kwestarskich oraz w jednym 
przypadku poprzez zarejestrowanie zbiórki na portalu zbiorki.gov.pl (2014/661/OR).

8.
W 2014 Fundacja Felineus kontynuowała rozpoczętą w 2013 roku realizację programu edukacyjnego 
dla dzieci i młodzieży „Rozumiem Mruczka” w szkołach podstawowych, przedszkolach, podczas lekcji 
bibliotecznych (Fundacja zrealizowała zajęcia: w Szkole Podstawowej w Zgłobniu dla wszystkich klas, w 
Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie- klasa III, w Przedszkolu nr 29 w Rzeszowie, w Filii nr 10 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, dla 3 klasy Szkoły Podstawowej nr 10 w 
Rzeszowie w Filii nr 16 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Rzeszowie, dla uczniów 3 klasy Zespołu 
Szkół Muzycznych nr 1 w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w 
Rzeszowie).
Program opracowany przez Fundację oprócz wymiaru merytorycznego (rozmowy o bezdomności 
zwierząt, zachowaniu zwierząt, sposobach komunikacji ze zwierzętami, prawach zwierząt) kładzie 
nacisk na zaangażowanie dzieci i młodzieży w temat. Dlatego też główny akcent położony jest na 
warsztatowy wymiar zajęć. Dzieci i młodzież angażują się w różnym wymiarze w poszczególne bloki 
tematyczne. 
W czasie zajęć prowadzona jest otwarta dyskusja, dzieci i młodzież uczą się pracy w grupach i 
kreatywnego myślenia, rozwijają swoje zdolności manualne i twórcze myślenie w oparciu o temat 
zwierząt w bloku warsztatów plastycznych.

9. 
WSPÓŁPRACA 2014:

Od stycznia 2014 przez cały rok, Fundacja Felineus ściśle współpracowała z Rzeszowskim 
Stowarzyszeniem Fotograficznym. Co miesiąc przeprowadzano profesjonalne sesje fotograficzne 
podopiecznym Fundacji Felineus. Powstałe w wyniku sesji zdjęcia wykorzystywane były do promocji 
adopcji bezdomnych kotów, ogłoszeń adopcyjnych, wykorzystywane były podczas wydarzeń i eventów. 
Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne brało udział w wydarzeniach zorganizowanych przez 
Fundację Felineus przygotowując mini studia fotograficzne podczas ich trwania.
Fundacja Felineus współpracowała także z lecznicami weterynaryjnymi z terenu miasta Rzeszowa: 
Fundacja Felineus stale współpracuje z: lecznicą: AGAMA w Rzeszowie, lecznicą RES VET w Rzeszowie, 
lecznicą VET PET w Rzeszowie, ,lecznicą VETMEDICA w Rzeszowie, gab. wet. „Dr Hau” w Rzeszowie. 
Fundacja nawiązała ścisłą współpracę w II poł. roku z nowo powstałą lecznicą ALFAVET w Rzeszowie. 
Ponad to Fundacja współpracuje ze sklepami zoologicznymi: mi.in. sklepem zoologicznym Nika Zoo w 
C.H. Nowy Świat w Rzeszowie, Leopardus w C.H. Galeria Rzeszów, IGUANA w C.H. Galeria Nova. 
Partnerskim sklepem Fundacji Felineus jest NIKA ZOO w C.H. Millenium Hall w Rzeszowie.
Fundacja Felineus nawiązała współpracę z hotelami dla zwierząt na terenie woj. Podkarpackiego 
(Pieseczkowo, Affectus, Kita w mieście) oraz ośrodkiem Wesoła Łapka- szkoła przyjaciół psów.

Fundacja pozyskiwała w 2014 sponsorów na akcyjne imprezy, wspierających jej działania.

ROZWÓJ ORGANIZACJI:

Fundacja Felineus uczestniczy w wielowymiarowych programach wsparcia dla organizacji 
pozarządowych. W ciągu roku 2014 jej przedstawicieli (wolontariusze, członkowie zarządu) brali udział 
w szkoleniach, warsztatach, treningach .Dzięki aktywnemu uczestnictwu w tego rodzaju wsparciach, 
podnoszą swoją wiedzę, umiejętności, nabywają nowych kompetencji aby sprawnie i efektywnie 
działać w ramach Fundacji oraz by wyznaczać Fundacji nowe ścieżki rozwoju i efektywniej nią 
zarządzać. Tego rodzaju wsparcie dodatkowo przyczynia się do rozwoju osobistego wolontariuszy i 
członków zarządu, zwiększenia motywacji do działań i podniesienia poczucia własnej wartości. 
Fundacja Felineus w roku 2014 uczestniczyła w programach: „NGO sprawne jak mało kto”, 
„Rzeszowskie Centrum Organizacji Pozarządowych”, „Trening czyni aktywistę”- Fundacji Czarna Owca 
Pana Kota w Krakowie.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

0

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

zwierzęta

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

Celem Fundacji jest 
ochrona zwierząt, w tym:

1. działanie na rzecz 
humanitarnego traktowania 
zwierząt, w szczególności 
poprzez organizowanie i 
prowadzenie edukacji pro 
zwierzęcej, pro zwierzęcy 
lobbing, współpracę z 
instytucjami propagującymi 
humanitarne traktowanie 
zwierząt, 

2. niesienie pomocy 
zwierzętom skrzywdzonym i 
porzuconym, w 
szczególności poprzez 
umieszczanie ich w 
schroniskach, udzielanie 
pomocy placówkom i 
osobom fizycznym 
służącym zwierzętom 
bezdomnym, współpracę z 
placówkami i osobami 
fizycznymi niosącymi 
pomoc zwierzętom 
bezdomnym, działalność 
adopcyjną (znajdowanie 
zwierzętom nowych 
opiekunów), 

3. wszelkie działania w 
zakresie zwalczania 
zjawiska bezdomności 
zwierząt, w szczególności 
poprzez propagowanie 
wiedzy o sposobach 
ograniczania populacji 
zwierząt oraz realizację 
programu sterylizacji i 
kastracji, 

4. zwalczanie przejawów 
znęcania się nad 
zwierzętami.

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 66,482.19 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 66,482.19 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 0.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

74,779.55 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

74,779.55 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 74,779.55 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

-8,297.36 zł
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4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

150.00 zł

0.00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

20.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Wioletta Szajnar

30.06.2015 Data wypełnienia sprawozdania
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